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 اجملاهد خلرض بورقعة

 (احللقة الثانية)

 ضباط فرنسا التحقوا بالثورة ضمن مخطط االستيالء على الحكم 

 وا في السجون بعد االستقالل بتهمة تصفية الخونةفمجاهدون تو! 

  على طريقة استقبال حجاج بيت اهلل”الحركى“عائالت كانت تحتفي بعودة ! 

  في الثكنات والسجون حماية لهم من االنتقام ولنحاكمهم ”الحركى“جمعنا 

 .، لكنهم فلتوا من العقاب العادل بفعل الفوضى السائدةاالحق
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 عبد الحمٌد عثمانً: حاوره

معموم أن فرنسا إثر وقف إطالق النار ركزت عمى نقل المعمرين األوروبيين وتخمت عن 
 من كبار العمالء، كيف ىرب اآلخرون وماذا كان مصير الباقين منيم ىنا 5باستثناء ” الحركى“

 في جزائر االستقالل؟

تمكنوا من الفرار والمحاق بجحافل االستعمار، وحمموا معيم المئات ” الحركى“عيان االمؤكد أن 
 ىائل من ناحية د الذي رافقو عد1من أعوانيم ومقربييم وذوييم من البداية، مثل الباشاغا بوعالم

يضا في وقت الحق عبر موانئ الجزائر االشمف، وغيره كثير في الواقع، فيما ىرب االالف 
المختمفة، لقد كانت الفترة االنتقالية التي طبعتيا الفوضى واالنقالب عمى شرعية الحكومة المؤقتة 

، حيث طغى الصراع عمى السمطة، في غضون تمك االشير الساخنة والمتوترة، (63 -62)
استغل ىؤالء الفرصة السانحة وحقبوا أمتعتيم نحو فرنسا تحديدا، لكن عددا معتبرا كذلك لم يغادر 

 . البالد

ماذا كان مصيرىم، خصوصا أن ىناك روايات كثيرة تتحدث عن تصفيات انتقامية طالتيم من 
 طرف ذوي الضحايا واألسرة الثورية بشكل عام؟

ضد ” الحركى“ىذا الكالم غير صحيح وتم ترويجو بيدف اإلساءة إلى الثورة واستعمال ورقة 
ذا كان في اال اشاىد وال سمعت عن أي عمميات تصفية مبرمجة ضدىم، االجزائر، شخصيا لم 

يا بيذا الخصوص مطمقا، لي قرار ال مركزيا وال محاؤكد لك أنو لم يصدر اطار فردي ومحدود، ا
 الواليات تبل بالعكس تماما، حين وقعت بعض التصفيات الفردية ضد بعضيم، بادرت قيادا

 ءفي الثكنات والسجون السيما المشيورين منيم، حماية ليم من االنتقام، وعاد جز” الحركى“بعزل 
ىم ذىب لممشاركة في رد العدوان ضوبعمن ىؤالء إلى ممارسة حياتيم بشكل عادي فيما بعد، 

 . المغربي عمى حدودنا الغربية
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ليكم اصدرا تعميمات ان بن بمة وبومدين افيما يخص قضية الحماية بالذات، ىل صحيح 
 ، وما خمفية ذلك؟”الحركى“مين حياة ابخصوص ت

كانت منسجمة مع مضمون ” الحركى“ أي تعميمات من أي طرف، لكن تصرفاتنا مع قلم نتل
خرى، كان تفكيرنا ينطمق من اومن جية . نفسنا أوالايفيان من جية، حتى نحترم ااتفاقيات 

ن نعطي الفرصة حتى تتييكل الدولة الجديدة بمؤسساتيا، ثم اردنا اسيس لسمطة العدالة، الننا االت
شاعة الفوضى من خالل االعمال االنتقامية بشكل فردي قد اق القانون، بدل بتحاكم ىؤالء وتط

دخل البالد في مرحمة الفوضى، وبالتالي ا، لكن لالسف ىرم سمطة الثورة، اسواىا متكون مظال
 .2فمت ىؤالء من العقاب العادل

ممن حاولوا العودة، اعتقادا منيم أن الجزائريين قد نسوا القضية، ” الحركى“ىل صحيح أن بعض 
 لقوا مصرعيم في السبعينات؟

صابع اظنيا محدودة جدا، وربما ال تتعدى ان حصمت فاسمع بمثل ىذه الوقائع، والم … ال، ال
ن عودة ىؤالء جوبيت باحتجاجات واسعة من طرف اؤكده، اعممو وااليد الواحدة، لكن الذي 

عرفيا جيدا في مميانة والبرواڤية مثال، احتج السكان ضد المسؤولين احداثا اعطيك االمجتمع، و
 .و اعتداءات جسديةا تصفية تلى مناطقيم، لكن لم تحدث عممياا” الحركى“عمى دخول 

  دخوليم إلى الجزائر بصفة نظامية؟موىل ت

من ك  منيم عاد إلى أرض الوطن عبر الموانئ والمطارات والحدود، ويوجد من دون شءنعم، جز
ن بعض العائالت كانت تحتفي ا والمخزي، اقاربيم ومعارفيم، بل االسواساعدىم في ذلك، من 

نا اكما يستقبل عامة الجزائريين الحجيج العائدين من بيت الرحمان، و” الحركى“بقدوم ذوييا من 
ه في موكب احتفالي، لها خالل الثورة، دخل الجزائر ورافقو ا مجاىد14حد الخونة قتل اعرف ا

ثار حفيظة اا خائنا، ما يبل رافقوه إلى المقبرة لموقوف عمى قبر والده الذي كان ىو االخر حرك
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اشك فٌما ٌقوله المجاهد بورقعة هنا حول االنتضار الستكمال تشكل الدولة لتنفٌذ القانون على الحركى الننً   

 اضن انه اجاب على هذا السؤال عندما حدد اتفاقٌات افٌان بمنع التعرض لهؤالء
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 ا ىاربرلى الخروج إلى الشارع لالحتجاج عمى ىذا السموك االستفزازي، ففاالمواطنين ودفع بيم 
 3.بجمده

ن مجاىدين دخموا السجن بتيمة قتل الحركى بعد االستقالل، ىل اسمعت من روايات متواترة 
 تؤكد ىذه المعمومة؟

، وجدت 1970نا شخصيا حينما نقمت إلى سجن المبيز بباتنة في اولالسف ىذا ما حصل، 
نيم سقطوا شيداء في ساحة الشرف، الصدم اعتقد قبل ذلك امجاىدين مسجونين ىناك، وكنت 

المجاىد عبد القادر مطرف : ذكر لك مثالا، و1962نيم كانوا خمف القضبان منذ احين اكتشفت 
كان قد قتل والديو في ” حركي“مو استشيدت كذلك، قام بتصفية امن مميانة، وىو ابن شييد و

يضا من بريكة، ا في المبيز، وعاشور رحماني ي في السجن حتى توفلبس وظحزمن الثورة، ف
كان في منطقتنا وحكم عميو باالعدام من طرف فرنسا، وقمنا بتيريبو من سجن البميدة، ولم نمتق 

ف رتعا، فمم ين قابمني في سجن المبيز في السبعينيات فتقدم نحوي ليسمم علالى امن وقتيا 
ما : ، فاستغربت االمر، وبادرتو بالسؤال”نا عاشور رحمانيا“: عميو، حتى ذكرني باسمو وقال لي

قتل ” حركي“دخموه السجن بسبب اقتصاصو من انيم ا: جابني بحسرةاالذي جاء بك إلى ىنا؟ ف
 4.ه خالل الثورةدوال

 ووفق أي قانون ُزّج بيؤالء المجاىدين في السجن؟

، لكنيم أىمموىم وتركوىم في ”الحركى“لألسف تم اعتقاليم في عيد الحكومة المؤقتة بتيمة قتل 
السجون دون محاكمة وال حرّية، وبعضيم توّفي في محبسو، وحينما توّلى بوعالم بن حمودة وزارة 

.. ال أريدك أن تتدخل لصالحي ألني فعمتيا“: العدل، راسمتو شخصّيا عن طريق واسطة، وقمت لو
، وأرفقت ” دون ممفات قضائية1962لكن أطمب منك أن تفرج عن المجاىدين الموقوفين منذ 

 .رسالتي بقائمة ىؤالء المحبوسين، لكن الوزير لم يرّد عمى رسالتي حينيا
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 و ها هو ذا المجاهد بورقعة ٌناقض نفسه حول احترام اتفاقٌات افٌان فكٌف تم دخول هؤالء الحركى و انتم  

 على علم بهم و لم تحاكموهم
4
 هذا مثال اخر على تطبٌق تعلٌمات فرنسا فً جزائر مجاهدي ما بعد الثورة 
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، بالنسبة لمشعب في ذلك ”الحركى“عرفنا تعامل السمطة الجديدة وقيادات الواليات التاريخية مع 
 سيو وجراحو الغائرة؟ابت في مبالوقت، ىل كان متسامحا مع ىذه الشريحة التي تس

وامر القيادة الثورية التي كان ليا ا واسع في الشعب كان يريد االنتقام لشيدائو، ولكنو احترم عقطا
 الكثير باليجوم عمى مراكز مما في البداية فقد ها معنوي وسياسي كبير وسط المجتمع، رحضو

 .بنية القتل والتصفية” الحركى“تجميع 

الذين خدموا الثورة من داخل ” الحركى“نت تطرقت إلى نقطة ميمة قبل قميل تتعمق ببعض ا
م مبادرات فردية بطابع ان توضح لنا ذلك، ىل كان العمل مييكال االنظام االستعماري، نريد 

 نساني؟ا

” الحركى“ة، لكن كان ىناك متعاونون مع الثورة من داخل لنيم كانوا قانعم ىذا موجود رغم 
صميم تم توظيفيم لصالح الثورة، والثانية مجاىدون افي ” حركى“االولى : نفسيم، وىم فئتانا

ن بعضيم يدفع حياتو في تمك اي جدا الختراق جبية العدو، حتى ردفعت بيم القيادة بشكل س
قناعو اثق فيو، ويمكنني احسن مجاىد االمغامرة الثورية، وقد حصل معي شخصيا، حيث اخترت 

مام اذ ادعى ىذا االخير الى صفوفنا في الوقت المناسب، ابسيولة الداء الميمة ثم العودة 
نو قضى عمى المحافظ السياسي زيتوني الذي كان مطموبا من طرف سمطات االفرنسيين 

ى عين لموالية الرابعة عمى الاالستعمار في المنطقة، فقبموه بينيم ووثقوا فيو، ليتحول بذلك 
دنا بكل المعمومات الضرورية، لكن العممية فشمت، النو لم وتحركات الجيش الفرنسي وعمالئو، يز

صل بالسكان بصفتو تن ياه الثورية سبت نفا، حيث ”الحركى“ل الوضع الجديد مع ميطق تح
 بنادق رشاشة من 3خائنا ويخطب في االسواق وبين الشعب ضد المجاىدين، فيرب حامال معو 

، لكنو حينما ىرب عائدا لمثوار، قابمو مجاىدون لم يكونوا عمى عمم بتكميفو  ” mat 49 ” نوع
من طرفي باالندساس في صفوف العدو، فقتموه، اعتقادا منيم أنو تنكر من قبل لمثورة وجاء االن 

 .ليوالمتجسس عمييم، الني الوحيد الذي كنت عمى عمم بتفاصيل الميمة الموكمة 

، وتتعمق بالعسكريين الذين التحقوا بصفوف ثورة ”الحركى“نعود إلى قضية مثيرة لمجدل في ممف 
التحرير في منتصف الطريق، وبعضيم في المحظات االخيرة من عمرىا، ىل استقبمتيم القيادات 
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 مم مكثوا مدة تحت المراقبة، وكيف تام ارتابت منيم، ىل اندمجوا مباشرة في صفوفيا انينة ابطم
 صال عمى المستوى التنظيمي والعسكري؟االتحاقيم 

وال بين مستويين من ىؤالء، الفريق االول ىم ان نفرق اسال حبرا كثيرا، يجب اىذا الموضوع 
نخبة الضباط الجزائريين في المعسكر الفرنسي، والفريق الثاني ىم عسكريون بسطاء من عموم 

ن يمتحقوا بكل عفوية االشعب كانوا في الجيش الفرنسي، لكنيم تراجعوا عن مواقعيم وقرروا 
 منيم في رو مخططات سياسية، وقد استقبمنا الكثياستراتيجية ابالثورة، فمم تكن ليم حسابات 

لى صفوف المجاىدين في قمب اسمحتيم وبعضيم تسمل اون برواليتنا مثل باقي النواحي، فكانوا يف
المعركة مع العدو، ىؤالء في العموم كانوا يندمجون عن طريق وساطات واتصاالت مسبقة، 

ذكر لك قصة مؤثرة تعكس صدق نواياىم، فقد التحق بنا ثالثة شبان يوم اوسوف 
 19حدىم شاوي من القميعة ينحدر من والية خنشمة، فتوجينا يوم الغد أي ا، 18/09/1958

سبتمبر لمقيام بعممية رمزية استعراضية بمناسبة تشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة، فنصبنا كمينا 
 شاحنة 40مام قرابة انفسنا اذا بنا نجد ا شاحنات، ف5 إلى 4ن نواجو القوات العدو، كان تقديرنا 

حتفظ بصورىم افراد ثم استشيدوا جميعيم، ال زلت امن الجنود، فجرح من المجاىدين خمسة 
 24سمائيم فردا فردا، وكان من بينيم ىذا الشاب بمقاسم الذي انضم إلى صفوف الثورة قبل او

 .خالصو لموطناساعة فقط، فكانت خاتمتو الشيادة لصدق نيتو و

 ماذا االن عن النخبة العسكرية التي كانت موالية لفرنسا قبل أن تمتحق بالثورة؟

، الني ال أعمم كل تفاصيل 5قدم لك وجية نظري فقطانا افيما يخص ىذه الشريحة، في الحقيقة 
بدا جزءا من مجاىدي الداخل ااندماجيا، فيم التحقوا بالثورة عبر جيش الحدود، ولم يكونوا 

، (62 إلى مارس 58ماي )والواليات، وبالتالي قناعتي الخاصة، أن فرنسا في المرحمة الثالثة 
ستراتيجيتيا العسكرية والسياسية وفق االمر الواقع القائم عمى استقالل الجزائر عمى المدى اكيفت 

، وتشكمت ”يططمب خ“القريب، وبمقتضى ذلك، منحت االستقالل لمستعمرات إفريقية بناء عمى 
لدييا تجربة من خالل تمك الدول اإلفريقية التي ظمت حكوماتيا الجديدة تابعة ليا بالمطمق، النيا 

 .دارة شؤون بالدىم اإلفريقيةاقامت باستدعاء نواب في الجمعية العمومية وكمفتيم ب
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لى االستثمار في العنصر البشري بدل استنزاف قواىا انذاك التفكير الفرنسي اه جمن ىنا تو
ن التحاق ىؤالء الضباط اعتقد االعسكرية واالقتصادية في حروب االستعمار التقميدي، لذا 

لى االستفادة من والء االجزائريين بالثورة ربما يندرج ضمن ىذه الرؤية االستراتيجية، التي تيدف 
وخدمات تمك النخبة في المستقبل، والفرق ىنا، ىو أن المخطط الفرنسي في الجزائر كان عمى 

النيا واجيت تراكمات ثورة شعبية عارمة، في حين  ( سنة30 إلى 20في غضون )المدى البعيد 
 المفاوضات ان تبداوضعت برنامجيا في الدول االخرى بشكل عمني ومباشر، كان يفترض واقعيا 

ثير ضربات ا بعد سقوط الجميورية الثالثة واالطاحة بثالث حكومات متعاقبة بفعل ت1957عام 
خرت فتح القضية، حتى تتيح لنفسيا وضع لبنات برنامجيا ا، لكن فرنسا الثورة الجزائرية

ن العمود الفقري الي ثورة بعد التحرر ىو الجيش الوطني، فركزت عمى االمستقبمي، والنيا تعمم 
 10ن تغفل القطاع االداري، الذي ورث ااختراقو والتغمغل في دواليب المؤسسة العسكرية، دون 

الف من الموظفين المفرنسين في غياب شبو تام لالعوان المعربين الذين يمكنيم بناء مؤسسات ا
 .بعادىا الثقافية واالجتماعيةاتنسجم مع قيم ومبادئ الثورة التحريرية في 

 


